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1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 
наказателна дейност 
 
КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

През месец март 2014 г. са извършени общо 36 проверки на място, от които:  
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 27 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 по жалби и сигнали; 
 5 други проверки (1 по постъпило уведомление от Булгартрансгаз ЕАД, гр. София 

за възобновяване на наложена текуща ежемесечна санкция, 1 по разпореждане на 
областния управител на Варна и 3 участия в ДПК). 

Дадени са 6 предписания. 
Извършени са 58 проверки по документи на представени доклади от собствени 

непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, планове за управление на 
разтворителите (ПУР) и схеми за намаляване на емисиите (СНЕ), от които: 

 СНИ – утвърдени са 8 годишни доклада. Извършена е оценка на резултатите, 
съставени са протоколи образец Г по чл. 42 от Инструкция 1/2003 г.; 

 СНИ – утвърдени 20 месечни доклада. Извършена е оценка на резултатите от 
месечните доклади, съставени са 40 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 
1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна; 

 СПИ – 17 доклада; 
 ПУР/СНЕ - 13 броя. 
През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 
 Годишен отчет за 2013 г. на веществата, които нарушават озоновия слой и някои 

флуорирани парникови газове, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. и  
Регламент (ЕО) № 842/2006 г; 

 Проверка и представяне регистрационните карти за 2013 г. на големите горивни 
инсталации “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, “Девен” АД, гр. Девня и “Далкия – 
Варна” ЕАД, гр. Варна; 

 Информация за горивните инсталации с топлинна мощност от 1 до 50 МВт, 
находящи се на контролираната от РИОСВ – Варна територия; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. 
Езерово и “Девен” АД, гр. Девня за месец февруари 2014 г. 

 Утвърдени нови пробовземни точки на “Балкан стар” ЕООД, гр. Варна 
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ВОДИ 
Извършени са общо 29 проверки на място, от които:   
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 25 проверки по плана за текущ контрол и утвърдения от министъра на околната 

среда и водите график за контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни 
и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 
отпадъчните води; 

 3 други проверки.  
Дадени са общо 5 предписания. 
 

ПОЧВИ 
Извършени са общо 5 проверки, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 4 проверки по плана за текущ контрол; 
Дадено е 1 предписание. 

 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

През отчетния период са извършени: 
 6 проверки по сигнали за бедстващи и мъртви екземпляри - 2 проверки, във връзка 

със сигнал за ранен екземпляр от вида ням лбед на територията на Варненски плаж; 
1 проверка по сигнал за намерен екземпляр от вида ням лебед в мъртво състояние в 
близост до дискотека “Екстраваганза”, гр. Варна; 1 проверка по сигнал за 
екземпляр от вида ням лебед в безпомощно състояние в с. Доброглед, общ. 
Аксаково – неоснователен; 1 проверка по сигнал за екземпляр от вида ням лебед в 
безпомощно състояние в с. Бързица, общ. Провадия – неоснователен; 1 проверка по 
сигнал за екземпляр от вида блатна птица в безпомощно състояние в гр. Добрич, 
общ. Добрич – неоснователен. 

 3 броя извънредни проверки - 1 проверка на ОП “Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, във 
връзка с изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, за настаняване на 1 бр. екземпляр 
от вида ням лебед, за отговорно пазене и лечение; 1 проверка на ОП “ЦЗПЖ”, гр. 
Добрич, във връзка с лицензиране за спасителен център; 1 проверка на ОП 
“Зоопарк – СЦ”, гр. Варна, във връзка с дадени предписания. 

 10 планови проверки по рeжимите на ЗБР и ЗЛР и Регламент 338/97 на ЕО - 1 
проверка за състоянието на вековно дърво, обявено за защитено със Заповед № 
2276/05.12.1967 г. на КОПС, намиращo се в територията на УБГ-Балчик. Не са 
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констатирани нарушения; 1 проверка за състоянието на вековно дърво, обявено за 
защитено със Заповед № 292/07.02.1962 г. на КГГП, намиращo се в К.К. “Златни 
пясъци”, гр. Варна. Не са констатирани нарушения; 1 проверка за състоянието на 
вековно дърво, обявено за защитено със Заповед № 1301/05.05.1974 г. на КОПС, 
намиращo се в К.К. “Златни пясъци”, гр. Варна. Не са констатирани нарушения; 1 
проверка на билкозаготвителен пункт на Боян Тончев Стоев в с. Бозвелийско, общ. 
Провадия. Не са констатирани нарушения; 1 проверка на билкозаготвителен пункт на 
Кооперативен съюз-Варна в с. Градинарово, общ. Провадия. Не са констатирани 
нарушения; 1 проверка на билкозаготвителен пункт на Николай Асенов Асенов в с. 
Градинарово, общ. Провадия. Не са констатирани нарушения; 1 проверка на 
билкозаготвителен пункт на ДЗЗД “Селибиум” в гр. Аксаково, общ. Аксаково. Не са 
констатирани нарушения; 1 проверка на билкозаготвителен пункт на “Талодерма” 
ООД в гр. Варна, общ. Варна. Не са констатирани нарушения; 1 проверка на 
зоомагазин “Екзотик” ООД, гр. Варна. Не са констатирани нарушения; 1 проверка на 
зоомагазин “Екстрим” ЕООД, гр. Варна. Не са констатирани нарушения. 
 1 извънредна проверка, във връзка със заявления за регистрация на екземпляри от 

видовете по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ бр. 
77/2002 г.) в гр. Варна. 

 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

През отчетния период експертите и специалистите по защитени територии при 
РИОСВ – Варна, са извършили общо 71 планови проверки:  

 Р “Калиакра” - 9 проверки; 
 ПР “Балтата” - 4 проверки; 
 ЗМ “Шабленско езеро” - 16 проверки;  
 ЗМ “Дуранкулашко езеро” - 18 проверки; 
 ЗМ “Яйлата” - 2 проверки; 
 ЗМ “Блатно кокиче” - 3 проверки;  
 ЗМ “Степите” - 8 проверки;. 
 ЗМ “Лиман” - 1 проверка; 
 ЗМ “Лонгоза” - 1 проверка; 
 ЗМ “Ботаническа градина – Балчик” - 1 проверка; 
 ЗМ “Казашко” - 1 проверка; 
 ЗМ “Ятата” - 2 проверки; 
 ЗМ “Мочурището” - 1 проверка; 
 ЗМ “Побити камъни” - 1 проверка; 



 4 

 Р „Камчия“ – 3 проверки. 
През същия период са извършени 6 извънредни проверки на:  
 Участък от път I – 9 “ Дуранкулак- Варна”, в участъка “КК “Албена – Кранево” 
между ЗМ “Блатно кокиче” и ПР “Балтата” във връзка с отстраняване на опасни 
дървета и клони; 
 Брега на морето в близост до ЗМ “Дуранкулашко езеро” във връзка със сигнал за 

варел пълен с мазут; 
 ЗМ “Ятата” във връзка със сигнал за “изцяло унищожена горска и храстова 
растителност“; 
 ЗМ “Дуранкулашно езеро” във връзка със сигнал за рибарски мрежи; 
 Проверка във връзка със сигнал за пожар на територията на ЗМ “Шабленско езеро”; 
 Проверка във връзка със сигнал за сеч на територията на ЗМ “Лиман”. 

За установените нарушения са предприети конкретни действия за констатиране на 
нарушителите в защитените територии.  

В резултат на извършените проверки са създадени условия за опазване на 
биологичното разнообразие в защитените територии в териториалния обхват на 
инспекцията.  

В резултат от действията на експертите и специалистите по защитени територии от 
РИОСВ - Варна, са ограничени нарушенията в северните защитени територии, с което се 
спомага за изпълнение на целите, за които са обявени защитените територии.  
 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 През отчетния период експертите по защитени зони при РИОСВ – Варна, са извършили 

общо 4 бр. проверки, от които: 

 3 извънредни проверки - ЗЗ "Долината на река Батова" BG0000102, ЗЗ "Батова" 

BG0002082 и ЗЗ "Ятата" BG0002046. 

 1 планова проверка - ЗЗ "Галата" BG0002060. 

Проверките са извършени във връзка с режимите разписани в ЗБР и забраните в 

заповедите за обявяване на защитените зони за опазване на дивите птици. По време на 

проверките не са констатирани нарушения. 
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ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Извършени са общо 90 проверки, от които:  
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 66 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 проверки по жалби и сигнали; 
 13 проверки по разпореждане; 
 7 други проверки (2 по подадени заявления за изменение/допълнение на 

разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 4 по подадени 
заявления за анулиране на работни листи и 1 по умедомления от Митнически пункт 
Варна за внос на стока, попадаща в обхвата на Регламент 1013/2006 г.).  

Дадени са общо 55 предписания. 
През отчетния период са издадени: 
 3 становища за основно охарактеризиране на отпадъци; 
 4 решения за изменение/допълнение на разрешителни за извършване на  дейности 

по третиране на отпадъци; 
 6 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
 4 решения за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци; 
 2 решения за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ; 
 116 (по 2 бр.) утвърдени работни листи на 47 дружества; 
 26 анулирани работни листи на 11 дружества; 
 138 заверени отчетни книги на 80 дружества. 

 
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

През отчетния период е извършена 1 проверка на място и са представени 2 доклада от 
собствени периодични измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда от 
“Белсуин” ООД, с. Септемврийци – свинекомплекс и “Агри СС” ЕООД, гр. Генерал 
Тошево - Зърнобаза. Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната 
среда от тези обекти. 
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 15 проверки, от които: 
 1 комплексна (участие на експерт) проверка; 
 1 проверка на обект, класифициран с висок рисков потенциал; 
 1 проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал; 
 9 проверки по плана за текущ контрол; 
 3 други проверки (3 участия в комисии по заповед на бластния управител на област 

с административен център Варна). 
Дадени са общо 15 предписания. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са общо 5 проверки на обекти, от които: 
 4 комплексни проверки по изпълнение на условия в издадени разрешителни по чл. 

117, ал. 1 от ЗООС на “Далкия – Варна” ЕАД, гр. Варна, “Старт” АД, гр. Добрич, 
„Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, гр. София – МЗ Провадия и „Сънфлауърс голд” 
ООД, гр. Девня 

 1 участие в ДПК на “Солвей соди” АД, гр. Девня, Цех “Варов” - мешалка за варно 
мляко № 8.    

 
ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА/ЕКОЛОГИЧНА 
ОЦЕНКА (ОВОС/ЕО) 

За периода от 01.03.2014 г. до 31.03.2014 г. са извършени: 
 1 извънредна проверка на място, в изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС (Обн. ДВ, бр. 25/2003 г., с  изм. и доп.). 
Съставен е констативен протокол № 000360/21.03.2014 г. за инвестиционно 
предложение (ИП)  за “ПСД - изграждане на ферма за отглеждане на овце и 
мандра” в поземлен имот № 034138, в землището на с. Стефаново, общ. Добричка, 
с възложител: “СОЛАР ГИФТ” ООД, с. Стефаново, общ. Добричка. Не са дадени 
предписания; 

 20 бр. становища по дневен ред за провеждане на общински ЕСУТ; 
 Участие във ВЕЕС. 

 
 
 
 



 7 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
Издадено е 1 наказателно постановление на: 
 Емил Величков Дичев, директор на “Екоинвест асетс” АД, гр. Варна – по чл. 35, ал. 

1 от ЗЧАВ за допуснато неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух с 
одоранти в резултат от отваряне на тунели за кампостиране № 2 и № 4, и 
транспортиране на компоста до площадка за съхранение, в размер на 500 лв. 

Наложена е 1 имуществена санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на: 
 “Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”, с. Оборище - текуща 

имуществена санкция за превишаване индивидуалните емисионни ограничения по 
показател БПК5 и ХПК, определени в разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в размер на 36,06 
лв./мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


